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De cardio-thoracale chirurgie is een jong specialisme dat zich nog volop ontwikkelt. 

Op het gebied van nieuwe technologieën, maar ook op thema’s als samenwerking 

met andere specialismen en concentratie en regionalisering van zorg. ‘Het is best 

een uitdaging om een goed plan te maken én mensen daarin mee te krijgen.’

Minimaal-invasieve technieken, behulpzame robots en ruimte voor de regio  

Cardio-thoracale 
chirurgie volop in 
beweging 

E
erst onder narcose in een bad met ijswater 
om het lichaam af te koelen, dan pas een 
hartoperatie: tot in de jaren vijftig was dit de 
praktijk. Door de afgenomen zuurstofbehoefte 

kon de circulatie dan namelijk enkele minuten 
onderbroken worden. ‘Ons vak is relatief jong’, vertelt 
cardio-thoracaal chirurg in het LUMC Jerry Braun, 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie (NVT). ‘Begin vorige eeuw werden er 
weliswaar al hartoperaties uitgevoerd, maar op zeer 
beperkte schaal en met veel sterfte tot gevolg. De 
revolutie begon met de komst van de hartlongmachine 
in 1953. Daardoor werd het mogelijk om grote aantallen 
openhartoperaties en hart- en longtransplantaties te 
verrichten. Sindsdien volgen nieuwe technologieën en 
ontwikkelingen elkaar in rap tempo op.’
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Cardio-thoracaal chirurg Yvonne Douglas:

‘Met minimaal-invasieve 
ingrepen hebben meer 
patiënten een kans en 
kunnen de kosten dalen’
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Prikgat
Kenmerkend is de groei van het aantal minimaal-
invasieve technieken, vertelt cardio-thoracaal chirurg 
Yvonne Douglas, werkzaam in het UMCG. ‘Een mooi 
voorbeeld is de transkatheter aortaklepimplantatie. 
Daarbij wordt een nieuwe aortaklep via een prikgat in de 
lies of een minimale operatiewond geïmplanteerd. Door 
de kortere duur is de ingreep minder ingrijpend. Het hart 
hoeft niet te worden stilgelegd en er is hooguit sprake 
van een kleine operatiewond – nogal een verschil met 
een openhartoperatie.’ Dit biedt nieuwe perspectieven. 
Douglas: ‘Voorheen kwamen ouderen met een 
vernauwde aortaklep niet in aanmerking voor een 
operatie, omdat hun gezondheid te fragiel en het risico 
te hoog was. Met deze techniek heeft een aantal van hen 
weer een kans.’ Minimaal-invasieve ingrepen hebben 
mogelijk ook andere voordelen, vervolgt Douglas. ‘Door 
de kortere operatie- en opnameduur en het feit dat een 
IC-opname soms niet nodig is, is de doorstroom groter 
en kunnen we kosten besparen.’

Opmars van robots
Hoewel het gebruik nog in de kinderschoenen 
staat, maakt de robot een voorzichtige intrede in de 
thoraxchirurgie. Braun: ‘In de urologie zijn robots al 
langer ingevoerd en bieden ze aantoonbare voordelen 
bij prostaatchirurgie. Die meerwaarde moet bij ons nog 
worden bewezen. Maar we zetten robots wel steeds 
vaker in, bijvoorbeeld tijdens het deels verwijderen 
van een long bij kanker. Het voordeel is dat je onder 
bepaalde hoeken kunt werken die je zelf niet goed kunt 
bereiken. Zo kan een robot met zijn pols een 360 graden 
beweging maken, voor een chirurg is dat onmogelijk.’ 

Braun verwacht dat de opmars van de robot de 
komende jaren doorzet. ‘Mensen denken bij een robot 

aan een apparaat dat zelfstandig taken uitvoert – 
zoals auto’s in elkaar zetten in een fabriek. Zo lijkt 
het alsof ons werk over een paar jaar volledig is 
geautomatiseerd. In de chirurgie is er echter sprake 
van een master-slave constructie: de chirurg bestuurt 
de robot volledig. Het is dus geen bedreiging voor ons 
vak.’ Douglas vult hem aan. ‘Een robot kan bovendien 
niet álles. Als je patiënt tijdens een operatie ineens een 
grote bloeding krijgt, moet je bij machte zijn om een 
borstkas op de ‘ouderwetse’ manier open te maken en 
het probleem op te lossen. Ik zie de robot vooral als 
een ondersteunend instrument van ons specialisme.’

Volledig pakket
Naast nieuwe technieken krijgt de thoraxchirurgie 
ook met maatschappelijke tendensen te maken die 
leiden tot verandering. Een actuele ontwikkeling is 
de modernisering van de opleiding. Daarbij is een 
grote rol weggelegd voor de samenwerking met de 
periferie. Douglas: ‘De opleiding tot cardio-thoracaal 
chirurg wordt van oudsher door de academische 
centra verzorgd, maar inmiddels heeft een groot aantal 
perifere klinieken ook opleidingsbevoegdheid. Nu de 
focus in de academische ziekenhuizen steeds meer op 
complexe chirurgie komt te liggen, willen we de handen 
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Meer over de Nederlandse Vereniging voor 
Thoraxchirurgie vindt u op: www.nvtnet.nl.

ineenslaan – dit om te zorgen dat aios toegang blijven 
houden tot het volledige pakket van cardio-thoracale 
ingrepen. We gaan dus meer bij elkaar in de keuken 
kijken.’

Ongegronde angst
Daarnaast is het de bedoeling om tijdens de opleiding 
nóg meer te gaan samenwerken met aanverwante  
specialismen, zoals vaatchirurgie en cardiologie, en 
kennis en vaardigheden uit te wisselen. Het doel: effici-
enter werken. Douglas: ‘Op dit moment staan er bij ons 
bij een transkatheter aortaklep-implantatie via de lies 
nog twee interventiecardiologen en een cardio-thora-
caal chirurg in de operatiekamer. Wanneer toekomstige 
cardio-thoracaal chirurgen bepaalde kathetertechnieken 
aanleren, en interventiecardiologen een aantal chirur-
gische vaardigheden, zijn één inter ventiecardioloog 
en één cardio-thoracaal chirurg misschien voldoende. 
Beiden beschikken dan immers over bepaalde overlap-
pende capaciteiten.’ 

De plannen klinken veelbelovend, maar zitten volgens 
Yvonne Douglas nog in de ontwikkelfase. ‘Het is best 
een uitdaging om een goed plan te maken én mensen 
daarin mee te krijgen. Je merkt dat iedereen wat huiverig 
is en z’n eigen specialisme wil beschermen.’ Herkenbaar, 
vindt Braun. ‘Al lijkt die angst me ongegrond.  
De cardio-thoracale chirurgie is in het verleden vaker 
bedreigd: toen de stents kwamen, werd geroepen dat 
de bypasschirurgie zou verdwijnen. Dat is nooit gebeurd. 
Ons vak is bovendien bij uitstek teamwerk. We werken 
nauw samen met longartsen en cardiologen en zijn 
nergens zonder de anesthesioloog en perfusionist.  
In je eentje kun je het niet, dus zo’n kruisbestuiving  
in de opleiding klinkt heel logisch. De vraag is alleen  
hoe we dat in de praktijk gaan effectueren.’

Regionaal MDO 
Concreter is de samenwerking met de heelkunde om 
de chirurgische longpatiëntenzorg te regionaliseren 
en concentreren. Het idee is om perifere ziekenhuizen 
binnen een bepaalde regio aan één academisch 
centrum te koppelen, en wekelijks te laten samenkomen 
in een multidisciplinair overleg (MDO). Die plannen 
raken mogelijk een gevoelige snaar, realiseert Braun 
zich. ‘Enerzijds zullen klein-volume centra hierdoor 
verdwijnen, anderzijds hopen we dat dit leidt tot 
kwaliteitsverbetering. Neem een patiënt met een 
pancoasttumor in het bovenste gedeelte van de 
thoraxwand. Die aandoening komt weinig voor en 
vereist specifieke chirurgische expertise. Dan is het pure 
winst wanneer je die patiënten tijdens zo’n regionaal 
MDO kunt verwijzen naar de juiste – op een of twee 
locaties geconctreerde – plek.’

De praktijk toont ook aan dat concentratie van zorg zijn 
vruchten afwerpt, gaat Jerry Braun verder. ‘Het meest 
extreme voorbeeld is misschien wel Denemarken. Daar 
besloot de overheid de longchirurgie te concentreren 
in vier centra, met als gevolg dat de mortaliteit na 
longoperaties spectaculair daalde. Ter vergelijking: 
in Nederland waren er vorig jaar maar liefst 43 
centra. Omdat de overheid hier echter een andere 
bevoegdheid heeft, moet zo’n beweging dus vanuit 
de beroepsgroep komen. Ik denk dat we daarin een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Gelukkig 
zitten de NVT en de heelkunde op één lijn en is het 
voorstel binnen beide verenigingen besproken. Het is 
koffiedik kijken, maar ik verwacht dat we over twee jaar 
een flinke slag hebben gemaakt.’ 

Cardio-thoracaal chirurg Jerry Braun: 

‘De opkomst van 
robots zie ik niet als 
bedreiging, maar 
als ondersteuning 
van ons vak’

http://www.nvtnet.nl

